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REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE  

 

I  

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

  

2019 
 

Dato:     Onsdag 6. mai 2018 kl 13.00 – 18.30.  

 

Møtested:    Hellerudsletta 

 

Landsråder som var til stede:  

 

Østfold: Lise Anett Nohr, Tore Grønlund Moen, Jans Kristian 

Lind-Larsen  

Akershus: Hans Christian Myklestul, Edvin Tore Bach-Gansmo, 

Geir Nystøl, Kristin Grefberg og Signe Marie Rambøl 

Alme 

Oslo: Gunnar Frode Olsen, Olav Rønningen Wangensteen, 

Laila Ailin Harlem, Tora Margrethe Zimmer Stensvold, 

Fuk Tai Poon Sundvor, Kjersti Nøkleby, Shali Aslam 

Hedmark: Martin David Chapman, Marte Kvittum Tangen, Tehua 

Michael Xu 

Oppland: Siw Odden Fosheim, Karin Frydenberg, Bård Engen 

Husteli 

Buskerud: Ole Henrik Krat Bjørkholt, Ingunn Idsø Deinboll, Goran 

Dosic 

Vestfold: Gerd-Synne Tveito Eidnes, Janne Kristin Aase Hansen, 

Carlo David Schebesta 

Telemark: Else Worren Nygård, Gisle Roksund, Lars Joakim 

Fleischer 

Aust-Agder: Bodil Aasvang Olsen, Olav Bentzen 

Vest-Agder: David Anand Goksem, Anne Sissel Sørensen, Ole 

Edvard Strand 

Rogaland: Lars Peter Christersson, Yngve Johansen, Lars Johan 

Tveit 

Hordaland: Øivind Wesnes, Knut-Arne Wensaas, Gunnar Ramstad 

Hans Høvik, Birgitte Lundekvam 

Sogn og Fjordane: Tonny Cassells, Sharline Risser 

Møre og Romsdal: Eigil Ødegård Sandvik, Stian Endresen, Bjarne Storset 
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Sør-Trøndelag: Eli Øvstedal, Torstein Sakshaug, Peter Christioph 

Bräunlich, Astrid Fagerli 

Nord-Trøndelag: Dragan Zerajic, Kjetil Sørdal Klunge 

Nordland: Karin Nilsen, Laila Didriksen, Randi Beate Sjøvoll 

Troms: Jonas Lian, Lars Andreas Nesje, Elisabeth Kristoffersen 

Skogheim 

Finnmark:  Marit Karlsen, Bjørn Nordang 

 

Fra styret:  

Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev, Christina Fredheim, Sidsel Mordt Andreassen, 

Torgeir Hoff Skavøy, Ole Arild Osmundnes, Elisabeth Stura og Kirsten Rokstad. 

 

Observatør: Petter Brelin. 

 

Referent: Sirin Johansen og Camilla Fagerholt  

 

Tom Ole Øren ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 

stemmeberettigede 63 landsråder til stedet og åtte fra styret. 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

Godkjenning av innkalling: 

o Invitasjon til ordinært landsrådsmøte i AF ble sendt til alle medlemmer per 

e-post 31. januar 2019 

o Innkalling til landsrådet ble sendt 1. februar 2019. 

o Invitasjon til medlemmene med henvisning til sakspapirene ble sendt per 

e-post  10. april. Medlemmer som ikke har e-post fikk tilsendt brev per post. 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Valg av dirigenter:  

Vedtak: Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter. 

 
 

2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps 

 

Godkjenning av sakslisten:  
 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av referenter, tellekorps og 

 redaksjonskomite, dirigentene 

3. Leders tale 

 Marit hilser landsrådet 

4. Lederstipend  

5. Årsmelding for 2018, dirigentene 

6. Innkomne forslag, dirigentene  

7. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2017 – 31. august 2019 

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2018 

9. Budsjettforslag for 2020, herunder innstilling fra honorarutvalget 
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10. Valg til valgkomiteen 

11. Valg av ALIS-utvalg 

12. Valg av styre 

13. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

14. Utdeling av årets allmennlegepris 

15. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2020 

 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.  

 

Godkjenning av forretningsorden 

Anne Mathilde Hanstad og Svein Årseth gikk gjennom forretningsorden som 

var sendt medlemmene med innkallingen: 

 

1. Åpne møter  

Landsrådets møte er åpne for foreningens medlemmer, assosierte 

medlemmer og inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved 

særskilte enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme. 

Det er ikke anledning til å gjøre opptak/streame fra møtet uten at det 

er avtalt. 

2. Åpning  

Foreningens leder åpner møtet.  

3. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter  

Leder foretar navneopprop av landsrådets medlemmer ved møtestart.  

Leder anmoder om landsrådets godkjenning av innkallingen, og leder 

valg av dirigenter til å lede møtet. Dirigentene overtar møteledelsen.  

4. Forretningsorden  

Landsrådet godkjenner forretningsorden etter innstilling fra styret.  

5. Tale-, forslags- og stemmerett  

Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og 

stemmerett. Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte 

medlemmer har talerett. Inviterte gjester har talerett. 

 Styret har ikke stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner 

bakover i tid, herunder årsmelding, regnskap, valg av valgkomite og ev 

mistillitsforslag mot styret eller styremedlem jf. vedtektene § 3-1-4, annet 

ledd nr. 4.  

6. Tellekorps  

Landsrådet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig 

opptelling av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om 

opptellingsmåte.  

7. Sakliste 

Dirigentene avklarer om det er bemerkninger til styrets forslag til sakliste 



Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 
Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf 
  - 4 - 

herunder om det er saker utover de sakene styret har foreslått som 

landsrådet ønsker og sette på sakslisten. Dirigentene ber om 

godkjenning av sakslisten.  

Landsrådet vedtar så saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.  

8. Taletid 

Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og 

av antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  

9. Replikk  

Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke 

anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Det kan 

innføres begrensning av adgangen til replikkordskiftet.  

10. Strek  

Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til 

saken. Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes, og 

det er ikke anledning til å trekke forslag etter at strek er satt. Når strek er 

satt, refereres talerlisten. Dersom det fremkommer nye momenter under 

debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.  

11. Forslag  

A 

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til dirigentene snarest mulig og 

senest like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. Forslag til vedtak 

skal være undertegnet av forslagsstilleren.  

 

B 

Redaksjonskomite.  

Landsrådet bestemmer når redaksjonskomiteen trer i funksjon. 

Redaksjonskomiteen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til 

vedtak som kan bli vedtatt i landsrådet. I dette arbeidet skal det iakttas 

fremsatte forslag, samt innspill fra talerstolen. 

12.  Votering 

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med 

mindre en av landsrådene ber om orientering og anbefaling til vedtak 

av styret. Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de 

tilkjennegir at saken er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har 

ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Alle møtende 

landsråder kan stemme ved voteringer. Votering skjer som hovedregel 

ved stemmetegn, unntatt ved valg.  
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13. Vedtak  

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært 

landsrådsmøte. Landsrådet kan la saker avgjøres ved skriftlig 

avstemming.  

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, 

regnskap og valgkomité, samt evt. mistillitsforslag mot styret / 

styremedlem.  

14. Valg  

Ved valg på styre og andre organ som landsrådsmøtet velger, skal det 

på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser 

som skal besettes. På stemmeseddelen skal det bare oppføres navn 

som er foreslått av valgkomitéen eller av et medlem under 

landsrådsmøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før 

nomineringen er avsluttet. Foreslåtte kandidater må være forespurt og 

ha gitt sitt samtykke. 

 Valg av leder, nestleder og styremedlem gjennomføres i følgende 

rekkefølge: 

1. leder 

 2. nestleder 

3. styremedlemmer 

4. vara 

 

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.  

Valg av redaksjonskomite:  

Vedtak: Ståle Sagabråten (leder), Andreas Pahle og Hanne Riise-Hanssen.  

 

Valg av tellekorps: 

Vedtak: Tor Carlsen, Charlotte Henriksen, Gro tove Hem Johnsen og Nina 

Wiggen   

 

Valg av referenter: 

Vedtak: Camilla Fagerholt og Sirin Johannsen ble valgt som referenter.  

 

3. Leders tale 

 

Tom Ole Øren sin tale ligger her. 

 

Presidenten i Legeforeningen Marit Hermansen hilste landsrådet.  

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/nyheter/leders-tale/
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/nyheter/leders-tale/
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4. Lederstipend 

 

Allmennlegeforeningen opprettet lederstipendet på landsrådsmøtet i 2016. 

Hovedtanken var å stimulere til at flere allmennleger tok en slik utdannelse. Vi 

så i ettertid at begrepet universitetsnivå var noe upresist og det ble i 2018 

vedtatt endret til mastergradsnivå da slik utdannelse også gis ved høyskole.  

 

Gjeldende regelverk 

• Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal 

samlet tildeling pr år er begrenset til 100 000 kroner.  

• Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre.  

• Stipendet tildeles medlemmer av AF  

• Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på 

mastergradnivå, senest to år etter tildeling. Om kandidaten ikke kan 

vise til gjennomført utdanning innen to år går midlene tilbake til fondet 

og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 100 000 kroner pr år.  

• Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen dog 

ikke tap ved fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må sendes 

før utbetaling.  

• Søkeren må sende med en bekreftelse på at kommunen er søkt om 

støtte, og kopi av svar på søknaden.  

• Stipendene belastes AF-fondet.  

• Ordningen skal evalueres i 2022.  

 

****** 

 

I de opprinnelige reglene var det krav om at studiet måtte gjennomføres 

innen to år etter tildeling. Dette viser det være for knapp tidsfrist og er et 

strengere krav til studieprogresjon enn det universitetet opererer med. Vi har 

derfor utvidet tidsrammen slik at det lettere skal la seg gjennomføre studiet 

ved siden av jobb. 

 

Styret har følgende forslag til endringer av punkt 4:   

 

• Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på 

mastergradsnivå. Studiet må være påbegynt innen et år etter tildeling og 

fullføres senest tre år etter oppstart. Om kandidaten ikke kan vise til 

gjennomført utdanning innenfor denne tidsrammen går midlene tilbake til 

fondet og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 100 000 kroner per år. 

 

Vedtak: Forslaget ble godkjent. 

 

5. Årsmelding for 2018 

 

Dirigentene gikk gjennom årsmeldingen. 

 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med en endring. 
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6. Innkomne forslag  

 

 

Forslag 1  

Forslag til Allmennlegeforeningens årsmøte 08.05.2019. (Versjon 2-1.) 1. Det 

foreslås at Allmennlegeforeningen / Legeforeningen skal aktivt medvirke til at 

tilsynsmyndighetenes vedtak om brudd på helsepersonell-loven skal være 

bedre juridisk etterprøvbare. 2. Allmennlegeforeningen / Legeforeningen skal 

aktivt søke og samle informasjon om hva som er medisinsk grunnlag for 

vedtak om brudd på helsepersonell-loven under legeutøvelse, og kunne bistå 

fastleger om konkrete vurderinger av sannsynlige grenser for lovbrudd. 3. 

Allmennlegeforeningen / Legeforeningen bør bistå og dekke saks-

omkostninger ved prøving for retten av et ønsket måltall av alle ulike typer 

tilsyns-saker der det er gjort vedtak om brudd på Helsepersonell-loven. 4. 

Allmennlegeforeningen / Legeforeningen må avklare hvilke klagerettigheter 

som allikevel er gjeldende ved tilsynsmyndighets-kritikk som avsluttes med: 

"Fylkesmannens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages etter 

forvaltningslovens bestemmelser." 5.  Allmennlegeforeningen / 

Legeforeningen bør be om Sivilombudsmanns-vurdering av om 

tilsynsmyndighetene fyller veiledningsplikt i henhold til Forvaltnings-loven ved 

forespørsler om hva som er forsvarlig forskrivning av AB-medikasjon.  

  

GRUNNLAG FOR FORSLAGET.  NRK 1 Dagsnytt  18.01.19 kl 07.36  ( - som sak nr 

2 etter 6 min om firepartiregjeringen); «2528 tilsynssaker mot fastlegene har 

fylkesmennene hatt de siste 3 årene. Bare 2% av sakene førte til at legen 

mistet autorisasjonen sin. Nå mener Fylkeslegen i Hordaland det må bli lettere 

å fjerne leger.»   

  

Samtidig 18.01.19 har NRK en nettartikkel der Fylkeslegen i Hordaland Helga 

Arianson argumenterer for at "det må bli lettere å luke ut de råtne eplene" på 

bakgrunn av tilsynssaker, og at det må gå raskere. Fylkeslege Arianson ledet i 

2014 og i 2015 et regjerings-oppnevnt utvalg som vurderte samfunnets 

oppfølgning av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og 

omsorgstjenesten. På nrk.no; https://www.nrk.no/dokumentar/_-ma-bli-

lettere-a-fjerne-fastleger-1.14385215  

  

Budskapet fra Fylkeslegen og NRK er tydelig, og det vurderes at vi som 

fastleger skal være mer usikre på å kunne beholde vårt yrke og vårt arbeid - 

og der det i artikkelen angis at "det er få leger som mister retten til å 

praktisere, til tross for et betydelig antall tilsyns-saker." Lenger ned i artikkelen 

fremgår det ut fra en tabell at det i 2017 var 864 tilsynssaker mot fastleger, 

noe som betyr at det hvert år får cirka 3 av 20 av de til sammen ca 5.7000 

fastleger i Norge en tilsyns-sak mot seg. Dette er klart høyere enn for noen av 

de andre lege-gruppene. Bakgrunnen for dette er at vi i vårt arbeide som 

fastleger, arbeider med ofte uklare faglige problemstillinger der vi også for 

det meste er alene i akutt-situasjoner. Vi sitter i stor grad for det meste alene 

med pasienter med kroniske og sammensatte helseproblemer, der spesialist-

helsetjenestene angir "Følges opp av fastlege" - og der vi som fastleger er 

ene-ansvarlige for "helse-institusjonen" fastlege. Det bør, også alene av 
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denne grunn, rettes spesiell oppmerksomhet mot vår rettssikkerhet, og 

hvorledes tilsyns-saker påvirker oss og vår lege-gjerning.  

  

Det bør også rettes oppmerksomhet på i hvilken grad helsevesenet har en 

dysfunksjon på grunn av vårt behov for å sikre oss mot tilsyns-saker.  

  

Tilsyns-sakene brukes mot oss av media, både individuelt og som gruppe, og 

der det  

faktum alene  - at Fylkesmannen oppretter en tilsynssak  - presenteres som et 

tegn på at det har skjedd noe galt. Vedtaket fra Fylkesmannen og eventuelt 

vedtak fra Helsetilsynet vurderes som den endelige og den korrekte 

dommen.  I svært, svært stor grad er den også den endelige dommen, men 

det må stilles spørsmål ved om tilsynsmyndighetenes vedtak er den fulle og 

hele sannhet.  

  

Tilsynsmyndighetene råder nær alene med vår rettsikkerhet og gjør ensidige 

vedtak om "brudd på helsepersonell-loven".  Vedtak om "administrative tiltak" 

fra Helsetilsynet kan dog klages inn til Helsepersonell-nemnda, men da kun 1 

av 7 medlemmer i nemda har lege-faglig kompetanse vil faglige spørsmål vil 

vanskelig kunne overprøves der. Nemdas leder skriver i Dagens medisin 

06.01.11 ( korr; 21.05.15) at sammensetningen er slik; "Helsepersonellnemnda 

skal være et uavhengig organ med høy helsefaglig og juridisk ekspertise. Den 

består av tre jurister, tre personer med helsefaglig bakgrunn og en 

legerepresentant. Sakene forberedes grundig av et sekretariat som består av 

jurister."  Det angis også « - det offentlige opptrer som motpart til 

helsepersonellet etter at en pasient har klaget.»  (Dvs; Påtalemyndighet.) Og; 

«Av lovens forarbeider fremgår det blant annet; «Som nevnt ivaretar i dag 

Helsetilsynet både en rådgivende og sanksjonerende tilsynsfunksjon».»  

  

Dnlf-jurist uttalte ved Helsepolitisk kurs 25.04.17 i Tromsø, med Helsetilsynet og 

om tilsynssaker, at det var knapt noen tilsyns-saker som ble prøvet i 

rettsvesenet.  Det foreligger altså knapt noen doms-avsigelser om hva som 

juridisk er å vurdere som brudd på helsepersonell-loven. Våre rettsgarantier 

som fastleger når vi står ovenfor en tilsyns-sak er heller svake. Staten er en 

mektig motpart, og der man som fastlege i svært stor grad stiller alene. Vi kan 

få juridisk bistand fra Dnlf's juridiske avdeling med rådgivning om hvorledes 

strukturere og fremlegge vår sak, men det gis ingen vurderinger av de 

underliggende faktiske medisinske forhold. Dette presiseres også på Dnlf's 

nettsider der det oppgis; " Vi gjør særskilt oppmerksom på at vi ikke foretar 

medisinske vurderinger. Når vi gjennomgår saken vil vi se på om du har fått 

med deg det som fremstår som viktig å kommentere.  Dersom du har behov 

for å diskutere medisinskfaglige vurderingene anbefaler vi deg å kontakte en 

kollega."  

  

Det er således ingen mulighet for noen juridisk bistand og vurdering fra Dnlf 

på hva som er "lovgrunnlaget" som man vurderes opp mot. Og det finnes 

sannsynligvis intet annet sted noen med juridisk og medisinsk kompetanse på 

dette, og tilsynsmyndighetene er således nær enerådende på å vurdere 

dette. En fastlege som er under vurdering hos tilsynsmyndighetene har ingen 
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andre muligheter enn selv - alene - å forsøke å vurdere hva som er lovverket. 

Og der Helsepersonell-loven synes å være svært lite detaljert og i stedet ha 

ulike generelle vurderinger av hva helsepersonell skal gjøre og hva ikke gjøre. 

Som en følge av det knapt finnes noen rettskraftige dommer, er hele "lov-

verket" bygget på en intern forståelse hos tilsynsmyndigheten av hva som er 

et lovbrudd. Det er usikkert, og lite trolig, at det finnes noe skriftlig "regel-verk / 

lov-verk" hos tilsynsmyndighetene, og dette synes å så fall å ikke være 

allment tilgjengelig.  Vurderingene bygger på skjønnsmessige vurderinger hos 

saksbehandlere hos Fylkesmennene og i Helsetilsynet.  Det synes å være 

betydelige forskjeller mellom de ulike tilsyns-instansene. Dette er også 

problematisert i NOU 2015; 11 "Med åpne kort - - " der nevnte fylkeslege Helga 

Arianson var utvalgsleder. De eneste gjeldende og varige dokumenter på 

lovbruddene er vedtakene fra  

tilsynsmyndighetene - og de eventuelle vedtak som gjøres i Helsepersonell-

nemnda for de sakene som kommer dit. Videre prøving av sakene i 

rettsvesenet må eventuelt skje ved at legen selv, ved egen kostnad og strev, 

fører saken videre med mektige staten som motpart. Det er ut fra det oven 

angitt ikke underlig at knapt noen saker føres for retten, og at dette vel i så 

fall er nær utelukkende saker som gjelder inndragelse av autorisasjon.  

  

Mindre alvorlige forhold - der fastlege kun gis kritikk eller advarsel, blir ikke 

prøvet i rettsvesenet, men der kommunen ved kommuneoverlege varsles om 

kritikkverdige forhold ved legens praksis. Vedtak hos Fylkesmann vil avsluttes 

med "Dette er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages". Vedtakene blir i 

media som behandlet som en fellende dom - og der fastlegen har knapt 

noen mulighet til å forsvare seg offentlig. Det må vurderes som lite gunstig 

rettspraksis at for alle saker er tilsynsmyndighetens saksbehandlere utredere / 

etterforskere, påtalemyndighet og doms-myndighet. Og ved eventuell anke 

til Helsepersonell-nemnda er tilsynsmyndighetens dokumenter 

hovedgrunnlaget for avgjørelsene der.   Tilsynsmyndighetenes dokumenter 

antas å være nøytrale og fullstendige saks-dokumenter der alle ulike forhold 

ved saken er belyst på nøytralt og adekvat vis. Dette vurderes å klart ikke 

være riktig. Ut fra forslags-stillers dokumenterbare erfaringer blir 

tilsynsmyndighetenes fremstilling av ofte svært kompliserte saker svært 

forenklet og skjev-fremstilt for å underbygge tilsynsmyndighetens vedtak.  

Forhold som klart må ansees å være saks-relevante tas ikke med i 

fremstillingen. Det er også problematisk at Fylkesmannens egne vurderinger 

og saksbehandling vurderes som irrelevant, og at saks-relevant 

dokumentasjon liggende hos Fylkesmann nektes utlevert.  

  

Tilsynsmyndighetenes saksfremstillinger må vurderes å være parts-innlegg 

tilsvarende lignende dokumenter fra annen påtalemyndighet - og ikke «den 

hele og fulle sannhet». Det ligger i prosessens natur at der tilsynsmyndigheten 

har nedlagt mye ressurser i å sette seg inn i omfattende og tung 

saksproblematikk, vil det også være et underliggende ønske om et «fellende» 

vedtak for å rettferdiggjøre og vise berettigelsen av innsatsen. Det synes også 

å være en utvikling også i tilsynsmyndighetenes vurderinger går i retning av 

«pasientenes helsevesen» der kunden alltid har rett. Det synes å være lettere 

for tilsynsmyndighetene i dagens media-virkelighet å uttrykke støtte til ofre for 
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både reelle og ikke reelle helsebehandlingsfeil - ikke minst i «gråsoner»  - enn 

å gi støtte til adekvat behandling der utfallet allikevel har vært negativt.  

  

Forslags-stiller har over en fire-års-periode hatt tilsynsmyndighets-vurdering av  

ABmedikament-forskrivning til 12 pasienter, herav 6 i 50-årene, 3 yngre enn 

dette og 3 var ca 80 år.   Av de seks pasientene i 50-årene er fire av disse 

døde på grunn av alvorlig somatisk sykdom. Helsetilsynet ga i oktober -16 

advarsel for AB-forskrivning til 3 av pasientene, inkl Bmedikasjon til to av 

pasientene rundt 80 år.   Etter klage ble vedtaket om advarselen trukket ut fra 

«nye opplysninger» i saken om forskrivning av Flunipam 1 mg 2x1 til en 

allerede avdød pasient, som også hadde hatt opiat-smertebehandling over 

år instituert  av sh-indremedisiner. Det ble ikke innrømmet noen 

saksbehandlings-feil. Ved «etterkontroll» ved Fylkesmannen 1 år senere 

overprøves Helsetilsynets vurdering av en annen pasient, og samtidig 

overprøves den behandlings-styrende gastroenterologens vurdering av  at 

peroral behandling ikke var egnet på grunn av pasientens svært store 

spiserørs-vansker. 

 

Ole Arild Osmundnes la frem forslaget, og ba om at saken oversendes styret. 

Aklamasjon.  

 

Forslag 2 – Marte Kvittum Tangen: 

 

"Allmennlegeforeningen skal sammen med Norsk forening for allmennmedisin 

arbeide for se på muligheten for en annen vurdering av medisinsk faglige feil, 

slik at målet om bedre kvalitet i helsetjenesten og bedre ivaretagelse av den 

enkelte lege oppnås.  

 

Allmennlegeforening/Legeforeningen skal bistå fastleger i tilsynssaker på 

medisinsk faglig grunnlag jf. Rettshjelpsordningen. AF skal se på vedtektene i 

denne og fremme forslag om endringer dersom det er formålstjenlig.  

 

Videre skal Af og NFA kartlegge om det finnes juridiske muligheter til å 

påklage tilsynssaker som pr i dag avsluttes hos fylkesmannen med 

"Fylkesmannens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages etter 

forvaltningslovens bestemmelser." 

 

Marte Kvittum Tangen 

2.landsråd Hedmark"  

 

Saken ble oversendt redaksjonskomiteen som la frem følgende forslag:  

 

Allmennlegeforeningen skal sammen med Norsk forening for allmennmedisin 

arbeide for en endring i sanksjonsregelverket for tilsynssaker se på muligheten 

for en annen vurdering av som omhandler medisinskfaglige feil. Målet er slik 

at målet om bedre kvalitet i helsetjenesten og bedre ivaretagelse av den 

enkelte lege oppnås.  

 

Allmennlegeforening/Legeforeningen skal be Legeforeningen vurdere en 
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styrking av den medisinskfaglige bistanden i tilsynssaker, herunder synliggjøre 

og videreutvikle ordningen med bistand fra de fagmedisinske foreningene.  

bistå fastleger i tilsynssaker på medisinsk faglig grunnlag jf. 

Rettshjelpsordningen. AF skal se på vedtektene i denne og fremme forslag 

om endringer dersom det er formålstjenlig.  

 

Videre anmodes skal Allmennlegeforeningen f og NFA om å innhente 

juridiske vurderinger kartlegge om adgangen det finnes juridiske muligheter til 

å påklage tilsynssaker som pr i dag avsluttes hos fylkesmannen med 

"Fylkesmannens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages etter 

forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag ble vedtatt.  

 

 

7. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2017 – 31. august 2019 

 

Nils Kristian Klev gikk gjennom arbeidsprogrammet for perioden 1. september 

2017 – 31. august 2019. 

 

 

8. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2018 

 

Tom Ole Øren la frem regnskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2018.  

 

Vedtak: Regnskapet for Allmennlegeforeningen, som viser et årsunderskudd 

på kr 791 873,- ble godkjent som foreningens regnskap for 2018.  

 

9. Budsjettforslag for 2020, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Børge Winther la frem honorarutvalgets innstilling: 

 

Honorarutvalget foreslår en økning av praksiskompensasjonen på 15 % og 

ikke endring i andre ytelser. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

Tom Ole Øren la frem budsjettet for 2020, og styrets forslag til vedtak.  

 

Vedtak:  

1. Styrets forslag til budsjett for 2020 vedtas  

2. Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til 

Allmennlegeforeningens styre tilsvarende salærforskriftens sats i åtte 

timer per fraværsdag, salærsatsen for fire timer for halv fraværsdag 

3. Praksiskompensasjon til de som har krav på slik kompensasjon fra 

Allmennlegeforeningen tilsvarende praksiskompensasjon til styret 

4. Praksiskompensasjon må kreves snarest mulig og senest innen fire 

måneder etter at kravet oppstod 
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5. Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 1 000,- for 2020 

6. Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med 

kr 480,- for 2020 

7. Det avsettes kr 25 000,- til hver av AFs representanter i forhandlingene i 

2020 for normaltariffen og eventuelle forhandlinger av rammeavtalene 

om fastlegepraksis i fastlegeordningen i KS området og Oslo samt 

særavtalen mellom KS og Legeforeningen som kompensasjon for 

merarbeid og tapt fortjeneste til forhandlingsprosessen 

 

Ole Henrik Krat Bjørkholt foreslo å øke den årsmøtefastsatte kontingenten til kr 

600,-. 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.  

 

10. Valg av valgkomite 

 

Sidsel Mordt Andreassen la frem styret forslag til valg av valgkomite: 

 

Forslag fra styret for perioden    1.9. 2019 – 31.8. 2023  

Nestleder  Gerd-Synne Tveito Eidnes    1.9.2019 – 31.8. 2023  

Medlem  Ole Edvard Strand        1.9.2019 – 31/8-2023   

2. vara Martin Chapman     1.9. 2019 - 31.8. 2023   

 

Vedtak: Styret forslag ble valgt med akklamasjon.  

 

Valgkomiteen ble derfor:  

Bjørn Nordang leder            1.9. 2017 – 31.8. 2021  

Gerd-Synne Tveito Eidnes nestleder     1.9. 2019 – 31.8. 2023  

Medlem  Ole Edvard Strand        1.9.2019 – 31.8. 2023   

Tone Dorthe Sletten           1.9. 2017 – 31.8. 2021  

  

Varaer  Siw Fosheim            1.9. 2017 - 31.8. 2021  

Martin Chapman            1.9. 2019 - 31.8. 2023 

 

11. Valg av ALIS-utvalg 1. september 2019 – 31. august 2021 

 

Bjørn Nordang la frem valgkomiteens forslag til ALIS-utvalg for perioden 1. 

september 2019 – 31.august 2021:  

 

Elin Kjølsrød Ødemark - leder  

Oda Sunde Strand  

Lars Christian Lervik  

Linn Norseth.  

 

Vedtak: ALIS-utvalget ble valgt med akklamasjon.  
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12. Valg av styre 1. september 2019 – 31. august 2021 

 

 

Bjørn Nordang la frem valgkomiteens forslag til styre:  

 

Egil Johannesen - leder  

Ivar  Halvorsen - nestleder  

Marit Karlsen  

Tor Magne Johnsen  

Marit Tuv Peter Christersson  

Elin Kjølsrød Ødemark  

Dragan Zerajic  

   

Vara:  

1. Kirsten Rokstad  

2: Ronny Cassells  

3. Eli Øvstedal  

  

 

Gunnar Frode Olsen og Eli Øvstedal foreslo Nils Kristian Klev som leder 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev ble valgt med 37 mot 34 stemmer til Egil Johannesen. 

 

Hanne Helgetun Krogh foreslo Tor Magne Johnsen som nestleder 

 

Vedtak: Ivar Halvorsen ble valgt med 64 stemmer mot 7 stemmer til Tor 

Magne Johnsen.  

 

13. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

 

Fra 1. september 2019 har Allmennlegeforeningen 11 geografiske 

representanter i Legeforeningens landsstyre.   

Det skal velges kandidater fra alle fire helseregioner, med mandatfordeling 

regionsvis etter medlemstall.   

 

Det er en krevende valgordning som er beskrevet i Legeforeningens lover, og 

Allmennlegeforeningens styre anser at valget best håndteres slik det er 

beskrevet i det nedenstående.   

 

For årets valg vil følgende mandatfordeling gjelde:   

o Helseregion Nord: 1  

o Helseregion Midt:  2  

o Helseregion Vest:  2  

o Helseregion Sør-øst: 6  

  

Torgeir Hoff Skavøy la frem styrets forslag til vedtak på landsrådsmøtet:   

  

o Landsrådet gir 1. landsrådene fullmakt til oppnevning av geografiske 

representanter.   
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o Landsrådet gir fullmakt til styret for å kunne endre personvalg i samråd med 

førstelandsrådene hvis dobbel-representasjon i landsstyret skulle oppstå ved 

senere valg i lokalavdelingene innen 1. november 2019.  

 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

 

14. Utdeling av årets Allmennlegepris 

 

Årets priskomite har vært: Martin Chapman, Jonas Lian, Nils Kristian Klev og 

Kirsten Rokstad.  

 

Grasrotbevegelsen «Trønderopprøret» fikk prisen for Årets allmennlege 2019. 

 

Med enorm dugnadsinnstas og utallige timer har Trønderopprøret fått 

problemene i fastlegeordningene og ikke minst oppgaveoverføringen løftet 

opp i dagen. Deres håndbok om fastlegeordningen og utbredte 

opplysningsarbeid har økt kompetansen om fastlegeordningen hos politikere 

og helseledere både lokalt og sentral. Trønderens dybdeundersøkelse 

Fastlegeundersøkelse hadde fokus arbeidsvilkår og rammebetingelser og har 

blitt referert en rekke ganger. 

 

Med en tydelig stemme i media har Trønderopprøret vist et brennende 

engasjement for faget og skapt et bredt politisk engasjement langt utenfor 

egne rekker. 

 

 

15. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2020 

 

Førstelandsråden i Akershus, Hans-Christian Muklestul, ønsket velkommen til 

Våruka 2020 på Fornebu i uke 19 i 2020 (6. – 10. mai).    


